PRACOVNÍ POSUDEK – Mgr. MICHAELA PETRÁKOVÁ
PRACOVNÍ NÁPLŇ:
S občanským sdružením Cerebrum paní Mgr. Michaela Petráková spolupracuje od 6/2014,
jako speciální pedagog se zaměřením na jazykovou edukaci a reedukaci osob po cévních
mozkových příhodách, úrazech hlavy, tumorech hlavy a dalších kraniocerebrálních příhodách
a úrazech. Spolupráce probíhá, jak na pracovišti Cerebra v Karlíně, tak v případě zájmů
klientů i v mé soukromé praxi. V rámci své profese se snaží usnadnit klientům nástup
spontánní řeči a dalších komunikačních procesů, verbálních i neverbálních dovedností a
schopností lexie, grafie a kalkulie. V rámci edukace a reedukace se snaží rozvíjet všechny
dané oblasti,vždy však s přihlédnutím k celkovému aktuální stavu klienta. Nedílnou součástí
reedukace je zlepšit psychický stav , kognitivní schopnosti, orientaci, jazykovou vybavenost a
začlenění klienta zpět do společnosti. Velmi významnou součástí celé péče je odstranění
bariéry ve vyjadřovacích schopnostech klientů (logofobii). Jazyková edukace a reedukace se
týká dospělých i dětských klientů.
EVALUACE PRÁCE:
Michaele Petráková patří v našem pracovním týmu k jednomu z nejlepších pracovníků, co se
týče její odbornosti, přístupu ke klientům i spolupráci v rámci naši organizace. Svou práci
vykonává velmi svědomitě a s dodržováním všech příslušných termínů. Bez problémů
spolupracuje s již zaběhlým týmem. Kladné ohodnocení si zaslouží především její iniciativa,
kdy díky několika jejím inovativním nápadům byl vylepšen hladký chod celé organizace.
Rovněž velmi oceňuji profesionální vztah ke klientům, u kterých velmi kvalifikovaně a
efektivně stanovuje zakázku na podkladě diagnostiky, navrhuje individuální plán uzpůsobený
aktuálním potřebám klienta a svým lidským a empatickým přístupem je schopna klienty
podporovat a motivovat v rámci celé následné péče.
Mezi další cenné stránky paní Michaely patří schopnost budovat a udržovat produktivní
vztahy, aktivně se podílí na dosažení společných pracovních cílů, naslouchá a komunikuje
způsobem, který respektuje a podporuje ostatní. Jasně definuje ulohy, procesy a milníky pro
dosažení cílů v rámci péče o klienty a zajišťuje optimální využití zdrojů ke splnění těchto
cílů. Je zodpovědná přinášet výsledky a plnit závazky vůči ostatním. Provádí správná
rozhodnutí a řeší problémy zahrnující různé úrovně složitosti, nejednoznačnosti a rizik.
Co se týče hodnot organizace, plní její zásady, postupy, disponuje vysokým kodexem
chování. Je uctivá, upřímná a pravdomluvná. Prokazuje odpovídající chování při zacházení s
důvěrnými-citlivými informacemi. Má pozitivní a profesionální image.

V Praze dne 4.7. 2017.
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